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Formularz Konkursu
 „„Moje sołectwo”

a) Dane organizacji:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Stary Wielisław
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….

(Nazwa uczestnika)

57-313 Stary Wielisław , Stary Wielisław 203
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..

(siedziba)
 stowarzyszeniewielislaw@onet.pl
Tel. 608 622 580
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..

(telefon, e-maill)

Anna Jasińska
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..

Osoba reprezentująca uczestnika
Anna Jasińska i Agata Winnicka

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..

Imię i nazwisko autora opisu

     b)        Ogólna charakterystyka  - opis sołectwa (maksymalnie 6000 znaków) w szczególności walory przyrodnicze, 
historyczne, kulturowe, zabytki, szlaki, miejsca warte odwiedzenia, baza noclegową, gastronomiczna, produkty 
charakterystyczne dla danej miejscowości, w konkursie premiowane będą wartości proekologiczne oraz prezentację 
produktów charakterystycznych dla danej miejscowości

Kiedy zbliża się pora wiosenna, warto wyjść z domu i odkurzyć odłożony na parę długich, zimowych  

miesięcy rower, wsiąść na niego i podążyć szlakiem „rowerowego” Starego Wielisławia. 

mailto:stowarzyszeniewielislaw@onet.pl
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Ta piękna i  urokliwa  wieś  znajduje  się  między  Kłodzkiem,  a  Polanicą-Zdrój,  łączy  więc  miasto  

powiatowe z uzdrowiskiem. Nie jest to jednak jedyny walor tej miejscowości. Jakie niespodzianki czekają na  

turystów w Starym Wielisławiu? Co warto zobaczyć, gdzie się zatrzymać, czego spróbować? Radzimy na  

wycieczkę  po tej  miejscowości  zarezerwować więcej  czasu.  Wyprawa musi  być  długa,  aby nie pominąć  

żadnej z atrakcji. Gotowi? No to pakujemy plecak, zabieramy (obowiązkowo!) dobry humor, wsiadamy na  

rower i....ruszamy.

Kiedy dojeżdżamy do Starego Wielisławia,  tuż przy przejeździe  kolejowym napotykamy Kaplicę -  

Mauzoleum ostatniego księcia z rodu Piastów Ziębickich – Jana z Ziębic, który poległ w bitwie z husytami  

pod Czerwoną Górą 27 grudnia 1428 r. Kaplica została wzniesiona w latach 1904-1909, a jej projektantem  

był Ludwik Schneider, ten sam, który tworzył kaplice na Różańcowej w Bardzie. 

We wspomnianej wyżej walce poległo ponad 600 Ślązaków. Mówi się, że ok. 250 z nich spoczywa na  

wielisławskim cmentarzu. Początkowo na miejscu walki znajdowała się drewniana kapliczka, w 1800 r. na  

jej  miejscu  stanęła  murowana,  ufundowana  przez  Tadeusza  Lachnita,  właściciela  młyna.  Mieszkańcy  

Starego Wielisławia potrafili docenić pamięć poległego księcia. Obecnie kaplica, którą mijamy, może być  

dla wszystkich (zarówno dla lokalnej społeczności, jak  i turystów) miejscem zadumy. Warto przystanąć tu  

na dłuższą chwilę, popatrzeć, może oddać się modlitwie lub – po prostu – głębszej refleksji…

Po  chwilach  kontemplacji  wsiadamy  na  rower  i  dojeżdżamy  do  gospodarstwa  wędkarsko-

pszczelarskiego „Siedlisko”. Liczba uli  jest  imponująca. Jeden z uli  jest  przeszklony po to,  aby turyści,  

mieszkańcy i uczniowie pobliskich szkół mogli przyjrzeć się z bliska pracy pszczół. W tym miejscu bowiem  

istnieje ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza. Ciekawostką jest fakt, że jeden            z rodzajów miodu –  

gryczany  –  został  wpisany,  na  wniosek  gospodarza,  na  listę  produktów  tradycyjnych  przez  Ministra  

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Amatorzy wędkarstwa mogą złowić rybę w stawie – dla każdego coś dobrego!

Tuż obok pasieki mieści się Ogród Bajek i Przyrody u Jerzyka. Lokalny ogród z postaciami z bajek  

ucieszy na pewno każde dziecko, które będzie mogło zaprzyjaźnić się z bohaterami milusińskich oraz z  

figurkami przedstawiającymi rozmaite zwierzęta. A wszystko to w pięknym plenerze, wśród kwiatów i ze  
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śpiewem  ptaków  w  tle.  To  miejsce  można  odwiedzić  również  wieczorem,  kiedy  to  całość  jest  pięknie  

oświetlona.

Kiedy  opuścimy już  ogród u Jerzyka,  udajemy się  w stronę Sanktuarium Matki  Bożej  Bolesnej  

(reaktywacja sanktuarium nastąpiła w roku 2000). Po drodze mijamy kolumnę wotywną z XVIII w., która 

zwieńczona jest kwadratową kapliczką z płaskorzeźbami i kulą z krzyżem.

Kościół powstał już w X wieku. Jak głosi historia, miał go odwiedzić sam św. Wojciech. Na początku  

XIV wieku papież Bonifacy VIII nazwał świątynię „Przybytkiem Niebieskim”. Ówczesna świątynia spłonęła  

w pożarze w czasie najazdu husytów i została odbudowana w XV w. Dominują w niej style: barokowy i  

rokokowy.  Na  ołtarzu  głównym  znajduje  się  figurka  Matki  Bożej  Bolesnej,  która  ocalała  z  pożaru.  

Patronką kościoła jest św. Katarzyna Aleksandryjska, której relikwie przywieziono tutaj w 1660 r. Od 2011 

roku w sanktuarium znajdują się również relikwie Jana Pawła II, który – jako biskup krakowski – tutaj  

gościł.  Obok kościoła na pobliskim cmentarzu warto chwilę przystanąć i zapalić znicz przy  lapidarium z  

nagrobkami przedwojennych mieszkańców. 

Jeżeli zawitamy do Wielisławia we wrześniu, możemy wziąć udział w uroczystościach odpustowych,  

które są zawsze ogromnym wydarzeniem i kulturalnym, i duchowym dla mieszkańców wsi, i nie tylko.

Czas  wyruszyć  dalej.  Jadąc,  możemy podziwiać  przepiękne  krajobrazy:  pola  i  lasy.  Oddychamy  

świeżym powietrzem. Widząc, ile nowych domów jest budowanych w tej miejscowości, dostrzec można, że  

nie tylko rdzenni mieszkający, ale także napływowi ludzie doceniają jej uroki. Można pozazdrościć tego  

spokoju, tej ciszy.  

Stary Wielisław to nie tylko zabytki historyczne. Zbliżamy się do Domu Ludowego. Dzieci i młodzież  

mogą  zagrać  tu  w  bilarda  i  odwiedzić  bibliotekę.  Niestety  my  nie  mamy  czasu  na  czytanie  (lekturę  

zostawimy sobie na wieczór po wycieczce rowerowej). 

Ruszamy w dalszą drogę. Jadąc, zwracamy uwagę  na kolorowe kwietniki rowerowe usytuowane w  

ogrodach mieszkańców. Pora na kolejny przystanek.  Tym razem odstawiamy rower, aby przystanąć na  
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chwilę przy tablicach z historią i mapą wsi. Powstanie Starego Wielisławia datuje się na połowę XIII w., a  

jego niemiecka nazwa brzmiała Altwimsdorf. W połowie XVII wieku właścicielem części wsi stal się hrabia  

Johan  Arbogost  von  Annaberg.  Był  on  również  właścicielem  Gorzanowa  Po  jego  śmierci  jedyną  

spadkobierczynią  została  córka hrabiego -  Maria  Maximiliana von Annaberg.  Poślubiła  ona hrabiego  

Johana Fridricha von Herberstein, który pochodził ze styryjsko-bawarskiej rodziny szlacheckiej od dawna  

związanej  z  Habsburgami.  Poprzez  małżeństwo  stał  się  więc  właścicielem  Gorzanowa  oraz  Starego  

Wielisławia. 

W Starym Wielisławiu  znajduje  się  tzw.  „dwór  dolny”  –  zabudowania  dworskie  bliskio  kaplicy  

poświęconej Janowi z Ziębic; prawdopodobnie mieszkał w nim zarządca, który opiekował się majątkiem.  

Na tyłach dworu, znajduje się piękny park drzewny. 

Oprócz  tych  ciekawostek  możemy poznać również  inne.  Ale niech zostaną one tajemnicą,  którą  

odkryć można …przyjeżdżając do Starego Wielisławia.

Poznaliśmy już historię wsi, zbliżamy się do końca, na zakończenie naszej wycieczki zapraszamy  

jeszcze do… winnicy. Coś dla ciała i ducha! Dookoła krzewy winorośli i przepyszne, lokalne wino. Niestety  

podróżując na rowerze nie skosztujemy tych specjałów, ale dzięki uprzejmości właściciela winnicy możemy  

zapoznać  się  z   procesem  produkcji  tego  magicznego  napoju.  Nie  tylko  on  zadbał  o  komfort  

odwiedzających.  W Starym Wielisławiu  można również  wypocząć,  zatrzymując  się  w gospodarstwie  „U  

Ewy”,  serwującym kuchnię  włoską.  Dlaczego włoską? Dowiecie  się  na miejscu.  To też  niespodzianka,  

niekoniecznie kulinarna. 

Kończąc  nasz  „rowerowy”  spacer  po  Starym Wielisławiu  zapraszamy jeszcze  na drobne zakupy  

(polecamy świeże jaja od kur zielononóżek, ziemniaki z pól lokalnych rolników– wszystko ekologiczne i  

zdrowe), a wracając odwiedzimy miejscowych artystów, by zobaczyć ich dzieła (rzeźby, obrazy i przedmioty  

rękodzielnicze).

Zapewniamy wszystkich, że w Starym Wielisławiu nie ma czasu na nudę. 
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b) Informacje praktyczne:
Do miejscowości można dojechać  PKS-em  lub autobusem szynowym.
Aktualne informacje sołeckie na stronie WWW.naszwielislaw.pl
Agroturystyka : Ewa Włosek, Stary Wielisław 86 tel. 664724728
„Ogród u Jerzyka” Jerzy Śmietana  , Stary Wielisław 10/6
Gospodarstwo wędkarsko-pszczelarskie Henryk Zaremba, Stary Wielisław 6
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej WWW.starywielislaw.pl
Msze Św. Niedziela godz. 9.00, 11.00 oraz 19.00
Dni powszednie (czas letni) godz. 18.00, (czas zimowy) godz. 17.00

d) Maksymalnie 10 autorskich zdjęć przedstawiających opisane miejsca ( pliki w formacie JPG o minimalnej wielkości 
12x12 cm i rozdzielczości, co najmniej 300dpi, bez naniesionych dodatkowych oznaczeń np. data) , 

Zdjęcia stanowią załączniki do niniejszego formularza i są  ponumerowane od 1-10 

Oświadczam, że zgadzam się na warunki niniejszego regulaminu. 
Wyrażam zgodę na opublikowanie nadesłanego tekstu i zdjęć w Przewodniku po Gminie Kłodzko, Wirtualnym 
Spacerze po Gminie Kłodzko oraz na stronie internetowej Gminy Kłodzko dodatkowo na wykorzystanie przy tworzeniu 
Strategii rozwoju turystyki w Gminie Kłodzko. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz. 926. z późn. zm.) przez Gminę Kłodzko
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie praw autorskich i majątkowych do nadesłanych pomysłów, tekstów i zdjęć, 
a także wykorzystywanie ich przez Organizatorów Konkursu w dowolnej formie dla celów promocyjnych Gminy 
Kłodzko. 

…………………………………………………………………………..
podpis

http://WWW.starywielislaw.pl/
http://WWW.naszwielislaw.pl/
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